
N6gred Megyei 02. szemt - batassagyarmati sz'khetyfr _
jRSZAGGYA LE9I EGY EN I vALAszToKERa LETi

VALASZTASI BIZ)TTSAG
49/2018.(111.08.) h a t e r o z a t a

Gy6ri Norbert faggetlen jelalt egyeni orszeggyfil1si k'pvisel1jel'ttkent t6ft6n6 nyilvdntartdsba
v6tel616l

A N6grdd Megyei 02. szam(t Orszeggy1bsi Egyeni Velaszt6keriiteti V1lasztdsi Bizot\eg
ftovebbiakban: vdlasztdsi Bizoftsed GyoRI NoRBERT faggetten jetatt, 3170 sz6cs6ny, Mindszenly
J1zsef t6r 5. B. lph. 1/3. szdm alatti lakos orszdggymesi kepviset'jetdttkent tart'n1 nyitvAntaftasba
veb6t visszautasitia.

A haftrozat ellen - annak meghozatabt1l szitmitott h1rom (3) napon bel1t - a k'zponti
nevjegyzekben szereprc vehszt1poqer, jel6lt, jel6l6 szeyezet, tov6bb6 az Ugyben 

'rintefttermeszetes 6s iogi szemely, jogi szemelyis'g nelkiili szeNezet szem6lyesen, tevetben a 02. szem()
OEVB-n6l (2660 Balassagyarmat, Ritk'czi fejedetem it 12. szen) blefaxon (06-3t300-782) vagy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabAlys'ttesre hivatkozessat, itletve a
valaszhsi bizoftsag nerlegel6si jogkAr'ben hozoft d1ntese ellen,illetakmentesen feltebbezdst ny1jthat
be, a Nemzeti Vehszftsi Bizottsdgnak (1399 Budapest, Pf.: 547) clmezve. A fe ebbezest (tgy ketl
benyIjtani, hogy az a haterozat meghozabhtd szemibtt harmadik napon 16,00 6reig meg'rkezzen.

Indokoles:

Gy6ri Norbeft, 3170 Szecseny, Mindszenty J6zsef t6r 5. B. lph. 1/3. sz6m atatti lakos fAggetten
jel1ltkent k6fte a 2018. 6vi orszeggy1bsi kepvisebvabszason N'grad megye 02. szem(t egyeni
va h szt6 ke r 0 brc be n k6 pv i sel1je 16 ltk6 nt t6rt6 n 6 n y i lvd n ta rtesb a vete I 6t.

A Vdlaszt^si Bizottsdg nege apitofta, hogy Gy6ri Norbeft jel1lt nyilvantaftesba v6tet irenfi keretme a
jogszabelyokban Hmasztott k1vetelmenyeknek nem felel neg, a jelAlts'ghez sztjks'ges 

'Nenyesajdnl1sok sz6ma 306 db, nem eri el az 1tszezat.

A feldolgozott ajenbivek szema 49 db, a rAgzitett ajenasok szema 386, ebb6t etfogadhat, ajenas
306 db volt, 2 db tobbszards ajenas volt, ellen6rz6sre bvebbitott 1 db, egyeb okb6t nem effogadhat'
77 db.

A Ve. 126. S b) pontja alapjen 
'Nenyes 

az az ajenhs, amelynek adatai a k'zponti n6vjegyz6k
adataival teljes k1r en megegyezik.
A 77 egyeb okb6l nem elfogadhat6 ajanhs kaz a legtobbszor el6fordul6 hibaiizenet a.Nem szerepel
a nevjegyzekben", ,,Hibes szemelyi azonosit6", ,,Az adott vebszteson nincs szavaz6joga. Egy6b
hibakent fordult el6, hogy nem egyezett a vezerckn'v, az ut6n6v, a helyis6g-, 6s/vagy az utcanev,
hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Gy6ri Norbertnek a 2018. 6vi orszdggyfil1si k1pvisebvelaszhson N6gred megye
02. szAm0 egy6ni vdlaszt6kenileteben k4pvisel6jel6ltk6nt tdften6 nyitvenhftesba v'tete a rendelkezd
r6szben fogl altak szerint visszautasi ft sra ke rtilt.

A habrozat az orszeggyfil'si kepviset6k vehsz6serd sz6l6 2011. 6vi CC t. t6rv6ny 2.6s 6. g-ain, a
v'lasztttsi elj6rdsr6l sz6l6 2013. evi XXXVI. taN1ny (bvebbiakban: Ve.) 44-49. S-ain, a 124-127. S-
ain, 132. S-en, a jogorvoslatr6l sz'b ftjekozhtes a Ve. 10. g (3) bekezd6s6n, 221. S-en, 223. 6s 224.
S-ain, a 297.5 e) bekezdes b) pontjdn, 6s az ittet'kekr1t sz6t6 1990.6vi XCt . t6rv6ny 33.5 e)
bekezdes 1.) ponuen alapul.

A bizoftseg Hi6koztatia a kerelmez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia l<etl a felebbezes jogatapjet
Aogszabelyseftasre hivatkoz^s, illetve a vilasztdsi bizoftseg m,bget6si jogk'rben hozoft d6ntese), a
fellebbezes beny(tjbjenak nev6t, lakcim6t (sz6khety6t) 6s - ha a takcimet1t (sz6khelyet6l) ett6r -postai 

'ftesircsi 
cimeL a fellebbezes beny1jfijanak szem'lyi azonosit6j€tt, itletve ha a kutfadon erc,

magyarorszagi lakcimmel nem rendelkez6 vAlaszt6poqer nem rendelkezik szem'tyi azonosit6val, a
magyar ellampobersaget igazol' okiraftnak tipuset 6s szemeL vagy jel6t6 szervezet vagy mds
szervezet eseteben a bir6sagi nyilv'nfurtasba veteli szem't. A fellebbezes taftalmazhatia



beny0|t6ienak telefaxszemat vagy elektronikus bvedmet, illetoleg kezbesircsi megbizottjenak nev6t
6s telefaxszAmat vagy elektroniku s lev'lci met.
A bizoftsag Hjekoztatja bvebbe a k6retmez6t, hogy a fe ebbez's a vahs esi bizottsag
ha6rozatanak meghozatal1ig visszavonhat', ugyanakkor a vetasztAsi bizot3eg az e\ere$ hivatalb,t
tolytathatja.


